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1 Inleiding 
 
De eerste schriftelijke vermelding van Merkelbeek die momenteel bekend is komt uit het Landskapittel van 
Susteren dat dateert van 1234 waarin de zelfstandige parochie Merkelbeek werd genoemd. Tussen 1336 en 
ca. 1400 was de parochie echter niet meer zelfstandig en heeft zij korte tijd tot de eigendommen van het 
kapittel te Sittard toebehoord. Na 1400 behoorde de helft van de goederen van de parochie tot de 
leengoederen van Valkenburg, de andere helft behoorde wél aan de parochie zelf. Tot 1559 behoorde de 
parochie Merkelbeek tot het bisdom Luik, met de indeling van 1559 kwam Voerendaal tot het nieuwe bisdom 
Roermond te behoren. 
Bij de overeenkomst tussen Spanje en de Staten-Generaal in 1661, vastgelegd in het partage-tractaat, viel 
de parochie Merkelbeek in Spaanse en vanaf 1713 in Oostenrijkse handen.   
 
Met de komst van de Fransen in 1794 veranderde de inrichting van de maatschappij compleet. Pastoor 
Henricus Daemen, die sinds 1766 pastoor was, leverde de kerkregisters in bij de Agent Municipal. Hij 
weigerde, net als vele pastoors met hem, de eed van haat af te leggen en vluchtte naar Gangelt in 1798. De 
onder de Fransen uitgevoerde afschaffing van de kerkelijke tienden, de confiscatie van kerkelijke goederen 
en vermogens, zowel roerend als onroerend, ondermijnden de financiele positie van de parochies. Ook 
werden de burgerregistratie, de armenzorg en het onderwijs onttrokken aan de kerkelijke invloedssfeer, en 
dat alles zorgde ervoor dat kerken, parochies en pastoors lijnrecht tegenover de overheid kwamen te staan. 
In 1801 werd de parochie Merkelbeek wederom ingedeeld bij het bisdom Luik en pas bij het herstel van de 
Nederlandse bisschoppelijke hierarchie in 1853 kwam de parochie wederom onder het bisdom Roermond te 
ressorteren. 
 
 
 
Over het kerkgebouw is voor de 18e eeuw niet veel bekend. Tussen 1669 en 1722 werd de parochiekerk 
uitgebreid met een vijfzijdig koor en in 1746 werd een nieuwe klokkentoren gebouwd. In 1719 wordt de kerk 
door Lotharingse troepen die tengevolge van de succesieoorlogen huis hielden in de regio, beschadigd. De 
ligging van de kerk ten opzichte van de twee woonkernen Merkelbeek en Douvergenhout was immer een 
punt van strijd en regelmatig gingen er dan ook stemmen op voor nieuwbouw in één der kernen. Rond 1844 
ontaard dit in een felgevoerde polemiek over de al dan niet bouwvallige staat van het kerkgebouw en de 
noodzaak tot de nieuwbouw van een kerk elders. Van nieuwbouw of verbouwing van de bestaande kerk 
kwam het echter niet. In 1871 laaidde deze strijd toch weer even op met als toegevoegd element het te 
kleine kerkhof. De uitbreiding werd gerealiseerd direct naast de oude kerk dit zeer tegen de zin van enkele 
parochianen. In 1876 werd pas begonnen met de daadwerkelijke nieuwbouw van een kerk direct naast het 
gemeentehuis. De nieuwe parochiekerk werd ingewijd in 1879.  
De oude parochiekerk, het oude kerkhof en de pastorie werden in eigendom overgedragen aan de Zusters 
van het Kostbaar Bloed uit Sittard die er hun intrek in namen en er tot 1892 verbleven. Daarna namen de 
Benedictijnen uit Afflighem intrek in de oude parochiekerk die er tot 1923 verbleven waarna zij naar hun 
nieuwe onderkomen te Mamelis vertrokken. Het benedictijnenklooster werd wederom overgenomen door de 
Carmelieten. In 1935 werd de parochie kerk aanmerkelijk uitgebreid en alhoewel de uitbreiding binnen een 
jaar werd gerealiseerd vond de inwijding pas plaats in 1938.  
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2 Verantwoording van de inventarisatie 
 
De lotgevallen van dit archief zijn vrijwel niet meer achterhaalbaar. In 1985 wordt het archief, dat verre van 
compleet is in beheer overgebracht naar het Stadsarchief Heerlen waarna vrij snel een grofmazige 
plaatsingslijst opgemaakt wordt wat gedurende lange tijd de enige toegang vormt tot dit archief. Deze mate 
van ontsluiting blijkt echter onvoldoende te zijn, de omschrijvingen gegeven in de plaatsingslijsten zijn niet 
overeenkomstig wat de inhoud van de stukken daadwerkelijk omvatten. Zo zat er in de bundel papieren die 
voorheen was omschreven als "Akten van nieuwe titel , testament , geldlening , overdracht , 
schuldbekentenis etc." stukken die rechtstreeks gingen over de bouw van het klooster in de oude 
parochiekerk of bouw van de 
Bij inventarisatie is gebleken dat er grote hiaten in het archief zijn. Zo zijn er hiaten in de aanwezigheid van 
de notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur, begrotingen en rekeningen van de parochie worden 
op een enkel jaar niet aangetroffen en ook van de boekhouding is niets aangetroffen. Ook in de te 
verwachtte administratieve neerslag van de verdere taakuitoefening van het archief mag blijken dat er veel 
archief in de loop der tijd verloren is gegaan. Ook zijn twee dossiers die behoorden tot het archief van de 
parochie Ulestraten ingevolge het respect du fonds teruggebracht naar de rechtmatige archiefvormer.  
 
Sporen van oude orde werden in de archieven van de parochie niet aangetroffen. Overeenkomstig het 
bestemmingsbeginsel werden de archiefstukken onderverdeeld in 3 onderdelen. Ten eerste het archief van 
de pastoor, gevolgd door het archief van het kerkbestuur. In deel 3 zijn, uit praktische overwegingen, de rest 
van de gedeponeerde archieven opgenomen. Het uitsplitsen van de gedeponeerde archieven in 
verschillende delen van de inventaris zou eerder verwarrend werken dan dat dit bijdraagt aan een goede 
ontsluiting van dit relatief kleine aandeel in de hoeveelheid stukken. 
Ten slotte zijn in deel 4 de stukken opgenomen waarvan een relatie met één der archiefvormers niet 
aangetroffen is. En in een laatste deel (5) zijn eveneens opgenomen niet direct tot het archief behorend 
beeldmateriaal en documentatiemateriaal, maar waarvan wel gevoeglijk mag worden aangenomen dat deze 
van belang is voor de historie van de archiefvormer. 
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3 Inventaris 
 

1 Archief van de pastoor 

 

1 Geestelijkheid 

 
 1 Stukken betreffende benoeming en aanstelling van Marie Hubert Pierre Hustinx 

als kapelaan te Amstenrade en vervolgens als pastoor te Merkelbeek, 1906 - 
1945.  1 omslag 
N.B. Met getuigschriften 

 
 2 Stukken betreffende de nalatenschap van pastoor J. Meijs, overleden 22 

december 1967, 1967.  1 omslag 
 

2 Sacramentstoediening, overlijdensregistratie en parochiestatistiek 

 
 3-6 Registers van Doop, Trouwen en Begraven 
 
 3 Register houdende inschrijvingen van dopen (1610 - 1819), huwelijken (1610 - 

1819) en overlijdens (1610 - 1819), 1610 - 1819.  1 deel 
N.B. Afschrift, waarschijnlijk vervaardigd halverwege de 18e eeuw. 

 
 4 Register houdende inschrijvingen van dopen (1819 - 1882), huwelijken (1819 - 

1877) en overlijdens (1817 - 1862), 1862 - 1882.  1 deel 
 
 5 Register houdende inschrijvingen van huwelijken (1878 - 1961) en overlijdens 

(1862 - 1962), 1862 - 1962.  1 deel 
 
 6 Register houdende inschrijvingen van dopen (1893 - 1940) en heilig vormsel (1894 

- 1907), 1893 - 1940.  1 deel 
 
 7 Formulier houdende opgaaf van statistische gegevens der bevolking, toestand der 

geldmiddelen, onderwijs, religie, landbouw en veeteelt der gemeente Merkelbeek, 
[1867].  1 stuk 

 
 8 Stukken betreffende de aanvraag en afhandeling van huwelijksdispensaties, 1841, 

1916 - 1932.  1 omslag 
 
 9 Staat houdende opgaaf van de bewoners van de abdij van Merkelbeek, 1896.  1 stuk 
 
 10 Register houdende inschrijvingen van het H. Vormsel, 1911 - 1934.  1 register 
 
 11 Stukken betreffende aanvragen tot dispensatie bij het Bisdom Roermond tot het 

(her)dopen van parochianen, 1923 - 1952.  1 omslag 
 
 12 Minuut van een brief van J. Wilms, pastoor gericht aan de bisschop van Roermond 

inzake de voordracht voor een pauselijke onderscheiding ten behoeve van L. 
Snijders, 1975, 4 juni.  1 stuk 

 

3 Statistiek 

 
 13 Staat houdende een opgaaf van de individuele gezinssamenstelling in de parochie 

Merkelbeek, 18e eeuw.  1 stuk 
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 14 Staat houdende een opgaaf van alle woonhuizen met vermelding van 

hoofdbewoners van de parochie Merkelbeek, ca. 1930.  1 stuk 
 
 15 Formullieren houdende statistische gegevens van de parochie Merkelbeek ten 

behoeve van het bisdom, 1930, 1931, 1936, 1938.  1 omslag 
 
 16 Formullieren houdende statistische gegevens van de parochie Merkelbeek ten 

behoeve van het bisdom, 1967 - 1975.  1 omslag 
 
 17 Formulieren houdende gegevens tbv een onderzoek door het CBS naar de functie 

van het parochiehuis/jeugdhuis als sociaal-cultureel centrum, 1969, februari.  1 omslag 
 

4 Eredienst 

 
 18 Brief van de deken van Schinnen inzake het verzoek een "Te Deum" te zingen ter 

gelegenheid van de geboortedag van de Koning, 1841, 23 november.  1 stuk 
 
 19 Afschrift van een reglement op de plaats-bezetting gedurende de diensten in het 

kerkgebouw, 1905, 12 februari.  1 stuk 
 
 20 Verzoek aan de procureur-generaal van het gerechtshof te 's Hertogenbosch tot 

het houden van een sacramentsprocessie, 1941, 23 juni.  1 stuk 
 

5 Broederschappen 

 
 21 Schrijven van L. Lippertz, pastoor gericht aan de bisschop van Roermond inzake 

de goedkeuring tot canonieke oprichting van een vrouwenafdeling van de H. 
Familie, 1942, 10 september.  1 stuk 

 
 22 Stukken betreffende inschrijvingen en reglementen van de Broederschap van de 

Heilige Familie, 1832 - 1948.  1 omslag 
 

6 Parochiegeschiedenis 

 
 23 Register houdende chronologische opsomming van gebeurtenissen van enige 

importantie voor de parochie, 1844 - 1901.  1 deel 
 
 24 Register houdende aantekening in chronologische volgorde van voorvallen in de 

parochie van enige betekenis voor de parochiegeschiedenis over de periode 1911 
- 1919, 1919.  1 deel 

 
 25 Notitie over de klokkenroof door de Duitse bezetters in 1943, met opgeplakte foto 

van de kerkklokken die gereed staan voor transport, , ca. 1950.  1 stuk 
 

7 Overige taken en werkzaamheden 

 
 26 Bul van Clemens XI waarbij een volle aflaat wordt verleend aan de parochianen te 

Merkelbeek, 1711, 7 oktober.  1 charter 
 
 27 Bul van Leo XIII waarbij een aflaat te verdienen is in de kerk van Merkelbeek vanaf 

de eerste vespers van 2 augustus, 1899, 17 juni.  1 charter 
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 28 Diverse brieven van de Bisschop van Roermond waarin deze verklaart dat er 
onder bepaalde omstandigheden aflaten te verdienen zijn door de parochianen 
van Merkelbeek, 1906 - 1940.  1 omslag 

 
 29 Stukken betreffende de inspanningen van de pastoor voor de subsidiëring van de 

diverse jeugdverenigingen, 1957 - 1960.  1 omslag 
 

2 Archief van het kerkbestuur 

 

1 Stukken van algemene aard 

 
 30-33 Register houdende notulen en deliberaties van de kerkfabrieksraad, later 

kerkbestuur, 1824 - 1980.  4 delen 
 30 1824 - 1853 1 deel 
 31 1853 - 1882 1 deel 
 32 1898 - 1923 1 deel 

N.B. met los inliggende notities 
 33 1924 - 1980 1 deel 

 
 34 Register houdende overzichten van genomen besluiten door en aantekening van 

presentie der leden van de kerkfabrieksraad, 1872 - 1898.  1 deel 
 

2 Stukken van bijzondere aard 

 

1 Samenstelling van het bestuur 

 
 35 Stukken betreffende benoemingen en aftreden van bestuursleden, 1876 - 1947.  1 omslag 
 

2 Vermogen 

 

1 Gebouwen en inboedel 

 

1 Kerkgebouw en inboedel 

 
 36 Stukken betreffende verklaringen van authenticiteit van relikwieën., 1763 - 1955.  1 
 
 37 Stukken betreffende de vervaardiging van kerkbanken, 1850, 1966.  1 omslag 
 
 38 Stukken betreffende nieuwbouw van een kerkgebouw, 1871 - 1878.  1 omslag 

N.B. Hierin ook enkele aantekeningen betreffende de nieuwbouw van de pastorie 
 
 39 Formulier houdende aantekening van een inventarisatie van de voorwerpen tot 

bediening van de godsdienst onder het beheer van de pastoor, 1901, 1934, 1946.  1 omslag 
 
 40 Formulier houdende aantekening van een inventarisatie van roerende en 

onroerende goederen onder het beheer van het kerkbestuur, 1911, 1946.  2 stukken 
 
 41 Stukken betreffende werkzaamheden aan het orgel en de glas-in-lood ramen, 

1929 - 1931, 1971.  1 omslag 
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 42 Stukken betreffende de vergroting en aanpassingen van het kerkgebouw, 1934 - 

1935.  1 omslag 
 
 43 Brief van het kerkbestuur aan de bisschop te Roermond inzake een vergroting van 

het kerkgebouw, 1935, 12 mei.  1 stuk 
 
 44 Stukken houdende diverse aantekeningen van aanwezige inboedel, met name 

kerkelijke kunst, in kerkgebouw en pastorie, z.d., 1943, 1953.  1 omslag 
 
 45 Stukken betreffende de restauratie van een groot schilderij dat in de kerk moet 

hangen, 1953 - 1955.  2 stukken 
 
 46 Tekening houdende een ontwerp tot een vergroting van het oksaal in de kerk, 

1954, november.  1 stuk 
 
 47 Stukken betreffende de bestrijding van houtworm en boktor in vnl. het 

kerkgebouw, 1959 - 1966.  1 omslag 
 
 48 Stukken betreffende herstelwerkzaamheden ten gevolge van mijnschade aan het 

kerkgebouw, 1972 - 1973.  1 omslag 
 

2 Pastorie 

 
 49 Inventaris van roerende en onroerende en erfpachten behorende bij de pastorie, 

opgemaakt door J.H. Reijneers, pastoor te Merkelbeek, 1746, februari.  1 stuk 
 
 50 Stukken betreffende nieuwbouw van een pastorie, 1808, 1871 - 1878.  1 omslag 

N.B. Hierin ook enkele aantekeningen betreffende de nieuwbouw van het kerkgebouw 
 
 51 Staat houdende een opgaaf van uitgaven in de onderhoudskosten van de pastorie, 

1823.  1 stuk 
 
 52 Stukken betreffende uitbreiding van en aanbouw aan de pastorie tbv een 

jeugdhuis, 1948 - 1964.  1 omslag 
 
 53 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe pastorie, 1964 - 1969.  1 omslag 
 
 54 Stukken betreffende de sloop van de oude pastorie, 1967.  1 omslag 
 

3 Kerkhof 

 
 55 Akte betreffende de lokatie van de begraafplaats ten behoeve van Joseph Antoon 

Baron de Negri en verwanten, 1858, 14 december.  1 stuk 
 
 56 Verzoek van P. Hustinx, pastoor, gericht aan de bisschop van Roermond tot 

inzegening van het nieuwe kerkhof, 1949, augustus 3.  1 stuk 
 
 57 Stukken betreffende de aanleg van een algemene begraafplaats te Merkelbeek, 

1872 - 1878.  1 omslag 
 
 58 Besluit van de Gedeputeerde Staten van Limburg op het verzoek van P. Hustinx, 

pastoor van Merkelbeek, op diens verzoek tot het oprichten van een houten 
gebouw naast de begraafplaats ten behoeve van de verkenners, 1956, oktober 8.  1 stuk 
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4 Zusterhuis/Klooster 

 
 59 Stukken betreffende de bouw van een zusterhuis te Merkelbeek, 1926 - 1927.  2 stukken 
 
 60 Brief (fragment) van onbekende origine aan de pastoor inzake de bouw van een 

klooster te Merkelbeek, 1930, 8 januari.  1 stuk 
 
 61 Akte van afstand van het oude kerkgebouw en bijbehorende grond door het R.K. 

Kerkbestuur ten behoeve van de Liefde Zusters te Sittard, 1979.  1 stuk 
 

2 Fundaties en stichtingen 

 
 23-64 Registers houdende inschrijvingen van fundaties en stichtingen 
 
 62 Register houdende inschrijvingen van te houden jaargetijden, 1733 - 1797.  1 deel 
 
 23 Register houdende inschrijvingen van leesmissen en stichtingen, 1869 - 1905.  1 deel 

N.B. Achterin het register een kroniek van de parochie, 1844 - 1901 en een inventaris der onroerende 
goederen en inkomsten , 1870 - 1901. 

 
 64 Register houdende inschrijvingen van  fundaties, 1963 - 1982.  1 deel 
 
 65 Akte van schuldbekentenis van Jan Palmen ten gunste van Conrardus Cremers, 

pastoor te Merkelbeek, inzake een lening van Leonard van Camp en Cornelia 
Keijsers ter stichting van 2 jaargetijden, 1700, 11 mei.  1 stuk 

 
 66 Akte van schuldbekentenis van Everardus Hendriks en Mechtildis la Haye, 

echtelieden ten gunste van H. Reijneerts, pastoor te Merkelbeek, inzake een 
interest op een lening ter fundering van een stichting ten behoeve van Johannes 
Herman Reners, 1749, 22 maart.  1 stuk 

 
 67 Akte van schuldbekentenis van Joannes Paulissen en Maria Otten, echtelieden 

ten gunste van H. Reijneerts, pastoor te Merkelbeek, inzake een interest op een 
lening ter fundering van een stichting ten behoeve van Joannis Hendricks, 1749, 
30 mei.  1 stuk 

 
 68 Akte van schuldbekentenis van Henricus Scheuven en Helena Cuijpers, 

echtelieden ten gunste van H. Reijneerts, pastoor te Merkelbeek, inzake een 
interest op een lening ter fundering van een stichting ten behoeve van Cathrin 
Peters, 1761, 31 december.  1 stuk 

 
 69 Akte van schuldbekentenis van Hermanus Deumens en Maria Gertruijdis Ubaghs, 

echtelieden ten gunste van H. Reijneerts, pastoor te Merkelbeek, inzake een 
interest op een lening ter fundering van een stichting ten behoeve van Matthijs 
Holtbeckers, 1787, 8 november.  1 stuk 

 
 70 Diverse staten houdende opsommingen van opbrengsten uit renten en stichtingen 

van jaargetijden, 1804 - 1806.  1 omslag 
 
 71 Testament van Johanna Maria Lenssen, weduwe 1) Renier Spiertz en 2) Hendrik 

Bernard Wegmans waarin deze een jaargetijde sticht, 1835, 4 juni.  1 stuk 
 
 72 Akte waarin Henricus Cremers, echtgenoot van Catharina Elisabeth Peters, een 

bedrag legateert aan de kerkfabriek ter stcithing van een jaargetijde, 1838, 6 
maart.  1 stuk 

 
 73 Testament van Maria Magdalena Lindemans waarin deze een jaargetijde sticht, 

1839, 23 april.  1 stuk 
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 74 Testament van Wilhelmus Cuijpers waarin deze een jaargetijde sticht voor hemzelf 
en zijn vrouw Maria Cornelia Palmen, 1843, 17 februari.  1 stuk 

 
 75 Stukken betreffende de stichting van een jaargetijde door Andries Kleuters, 1848.  1 omslag 
 
 76 Stukken betreffende de stichting van een jaargetijde ten behoeve van Jan Mathijs 

Pesch, 1850.  2 stukken 
 
 77 Extract uit het register der resolutien van Gedeputeerde Staten van Limburg 

inzake de goedkeuring tot stichting van een jaargetijd ten behoeve van Mathijs 
Jeurissen en Pieter Joseph Jeurissen en van Anna Orbons, weduwe van 
eerstgenoemde, 1851, 16 april.  1 stuk 

 
 78 Testament van Theodoor Kuijpers, pastoor te Mheer, waarin deze een jaargetijde 

sticht, 1851, 19 mei.  1 stuk 
 
 79 Stukken betreffende stichting van een jaargetijde ten behoeve van Maria Elisabeth 

Hendrix, weduwe van Leonard Meulenberg, 1852.  2 stukken 
 
 80 Stukken betreffende de stichting van een jaargetijde ten behoeve van Hendrik 

Offermans, 1855, 1 juni.  2 stukken 
 
 81 Stukken betreffende stichting van 2 jaargetijde ten behoeve van Anna Catharina 

van den Camp, echtgenote van Jan Arnold Nauts, 1857, 26 juni.  1 omslag 
 
 82 Stukken betreffende de stichting van een jaargetijde voor en door Wijnand 

Kuijpers, zoon van Pieter Joseph Kuijpers en Anna Catharina Cremers, 1859.  1 omslag 
 
 83 Extract uit het deliberatieregister van de kerkfabrieksraad over de stichting van 

een jaargetijde door Jan Daemen ten behoeve van zijn vrouw Maria Anna 
Limpens, 1861, november 28.  1 stuk 

 
 84 Stukken betreffende de toestemming van het bisdom tot aanvaarding van 

stichtingen of reducties, 1862, 1868, 1911 - 1948.  1 omslag 
 
 85 Extract uit het deliberatieregister van de kerkfabrieksraad over de stichting van 

een jaargetijde door Johanna Maria Jurissen, 1865, 3 april.  1 stuk 
 
 86 Stukken betreffende het testament van Jan Mathijs Vroemen die twee jaargetijden 

sticht, 1865.  1 omslag 
 
 87 Extract uit het besluitenregister van de kerkfabrieksraad van Merkelbeek inzake de 

stichting van een jaargetijde door H. Claudius Hautvast ten behoeve van zijn 
familie en van Maria Ida Ritzerveld, 1868, 7 januari.  1 stuk 

 
 88 Stukken houdende reducties van te houden leesmissen, ca. 1900 - 1924.  1 omslag 
 
 89 Akte van schenking van Hendrik Joseph Goessens, burgemeester van 

Merkelbeek, ten gunste van de kerkfabriek ter stichting van 4 jaargetijden voor Jan 
Willem Goessens, Maria Elisabeth Arets, Leonard Goessens en Maria Anna 
Lenssen, ouders en grootouders van de schenker, 1869, 20 mei.  1 stuk 

 
 90 Testament van Jan Willem Meulenberg waarin deze twee jaargetijde sticht, 1869, 

8 juni.  1 stuk 
 
 91 Extract uit het register der besluiten van Gedeputeerde Staten van Limburg inzake 

de stichting van een jaargetijde door Paulus Wilhelmus Tilmans voor zijn vrouw 
Maria Josepha Daelmans, 1870, 7 april.  1 stuk 
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 92 Testament van Maria Cornelia Beltgens waarin zij een jaargetijde sticht en 
fundeert, 1872, 29 december.  1 stuk 

 
 93 Testament van Hendrik Limpens waarin deze een jaargetijde sticht, 1874, 14 

februari.  1 stuk 
N.B. In duplo 

 
 94 Testament van Johannes Arnoldus Limpens waarin deze 2 jaargetijden sticht, 

1880, 2 april.  1 stuk 
 
 95 Testament van Jan Jacob Bougie waarin deze twee jaargetijden sticht, 1883, mei.  1 stuk 
 
 96 Testament van Hermanus Josephus Ernestus de Limpens, kantonrechter te 

Sittard, waarin deze o.a. enkele jaardiensten fundeert, 1886, 6 januari.  1 stuk 
 
 97 Testament van Maria Catharina Paters waarin deze een jaargetijde sticht, 1892, 7 

september.  1 stuk 
 
 98 Testament van Maria Catherina Paters waarin zij een jaargetijde sticht, 1892, 24 

september.  1 stuk 
 
 99 Testament van Paulus Oberjé waarin deze een jaargetijde sticht, 1898, 14 mei.  1 stuk 
 
 100 Testament van Maria Helena Douven waarin deze twee jaargetijde sticht en 

fundeert, 1907, 23 augustus.  1 stuk 
 
 101 Testament van Arnold Kleuters waarin deze een jaargetijde sticht, 1911, 28 

november.  1 stuk 
 
 102 Stukken betreffende het holografisch testament van Jan Bernard Pijls, overleden 

16 januari 1912 te Sittard, 1912 - 1934.  1 omslag 
 
 103 Testament van Hendrik Josef Willems waarin deze twee jaargetijdes sticht en 

fundeert, 1923, 4 april.  1 stuk 
N.B. In duplo 

 
 104 Akte van stichting van een H. Missie door de paters Redemptoristen, 1924, 1 

oktober.  1 stuk 
 
 105 Stukken betreffende de stichting van twee jaargetijden door Maria Elisabeth 

Philomina Krips, weduwe van Hubert Strijdhagen, 1925.  2 stukken 
 
 106 Katern houdende inschrijvingen van gestichte leesmissen met bijbehorende 

reductie, 1935.  1 katern 
 
 107 Akte houdende de tenuitvoeringbrenging van  het testament van Hendrik Josef 

Meijs waarin deze o.a. een getijde sticht , 1967, december.  1 stuk 
 

3 Overig vermogen 

 
 108 Register houdende inschrijvingen van ontvangen giften, inkomsten uit renten en 

pachten, lijsten van kerkmeesters en gehouden mis intenties, 1713 - 1871.  1 deel 
 
 109 Akte waarin Magdalena Engelen uitleg geeft aan de pastoor over een verschil in 

betaling van de jaarlijkse interest voor een fundatie rustende op haar huis, nadat 
zij het huis heeft verkocht aan haar zoon Johannes, 1735, 16 oktober.  1 stuk 

 
 110 Extract uit het Gigtregister van de schepenbank Brunssum waarin Henricus 

Deumens en Mechtel Daemen, echtelieden, verklaren een bedrag, groot 100 
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guldens, schuldig te zijn aan Joannes Hermanus Reinerts, pastoor te Merkelbeek, 
1752, 13 april.  1 stuk 

 
 111 Register houdende inschrijvingen van (erf)pachten en betaling der jaarlijkse 

pachten , 1772 - 1848.  1 
 
 112 Onderhandse verklaring waarin Johannes Hendrick Hamers dat een stuk land, in 

zijn bezit, belast is met een halve kop rogge ten gunste van de kerkfabriek, 1788, 
12 juni.  1 stuk 

 
 113 Register houdende inschrijvingen van (erf)pacht alsmede de betalingen daarvan, 

1795 - 1838.  1 deel 
 
 114 Akte waarin Joannes Clement wonende te Brunssum verklaart de verschuldigde 

rente ten laste vallende van zijn ouders Caspar Clement en Elisabeth Neels en ten 
gunste van de kerkfabriek over te nemen, 1825, 19 mei.  1 stuk 

 
 115 Brief van de burgemeester van Merkelbeek gericht aan de commisaris van het 

district van Maastricht inzake een niet nader te identifceren legaat ten behoeve 
van de kerkfabriek, 1825, 8 november.  1 

 
 116 Afschrift van een vonnis van de Rechtbank van Eersten Aanleg te Maastricht in 

een geschil tussen Maria Magdalena Lindemans en de kerkfabriek van 
Merkelbeek enerzijds en Andries Kleuters over een geldsom, 1829, 10 maart.  1 stuk 

 
 117 Testament van Jan Mathijs Nelissen waarin deze een bedrag nalaat aan de 

kerkfabriek, 1844, 1 september.  1 stuk 
 
 118 Akte van schuldbekentenis van Anna Gertruid Kuijpers ten gunste van de 

kerkfabriek, 1851, 24 oktober.  1 stuk 
 
 119 Akte van nieuwe titel door Hendrik Cremers, weduwnaar van Maria Helena 

Kuijpers en Wilhelmus Willems, echtgenoot van Maria Catharina Deumens  ten 
behoeve van de kerkfabriek, 1856, 1 juli.  1 stuk 

 
 120 Akte houdende een obligatie van Christiaan Gorissen, echtgenoot van Maria 

Elisabeth Florax ten gunste van de kerkfabriek, 1859, 1 juni.  1 stuk 
 
 121 Akte van ruiling van grond tussen Maria Gertruid Rietrae, weduwe van Pieter 

Joseph Haenraets, 1861, 14 augustus.  1 stuk 
 
 122 Stukken betreffende de schuldbekentenis van Jan Clement ten gunste van de 

kerkfabriek, 1880, 10 juni.  2 stukken 
 
 123 Akte's en onderhandse overeenkomsten tussen het kerkbestuur en derden inzake 

de verpachting van bouwgrond, 1881 - 1932.  1 omslag 
 
 124 Akte van schuldbekentenis door de Gemeente Merkelbeek ten gunste van Willem 

Dols, de lening werd later, volgens de marginale aantekening, gevestigd op de 
pastorie , 1883, 19 januari.  1 stuk 

 
 125 Akte van nieuwe titel door Mathijs Kleuters ten behoeve van de kerkfabriek, 1886, 

12 juni.  1 stuk 
 
 126 Akte van schuldbekentenis van Paul Vondenhof wonende te Brunssum, ten 

behoeve van Helena Stuurmans, 1891, 28 september.  1 stuk 
 
 127 Akte van schuldbekentenis door Joseph Cox ten behoeve van de kerkfabriek, 

1893, 16 augustus.  1 stuk 
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 128 Akte van schuldbekentenis door Joseph Cox ten gunste van de kerkfabriek, 1897, 
12 september.  1 stuk 

 
 129 Akte van schuldbekentenis door Jan Nicolaas Hoen ten gunste van de kerkfabriek, 

1892, 14 mei.  1 stuk 
 
 130 Akte van verkoop van enkele hypothecaire schuldvorderingen uit handen van Jan 

Antoon Stuurmans en Sebilla Stuurmans aan de kerkfabriek, 1898.  1 stuk 
 
 131 Lijst houdende een inventaris van kapitalen van de parochie met vermelding der 

schuldenaren, ca. 1900.  1 stuk 
 
 132 Akte van schuldbekentenis van Anna Josepha Keulen ten gunste van de 

kerkfabriek Merkelbeek, 1901, 19 januari.  1 stuk 
 
 133 Verzoeken gericht aan de bisschop van Roermond ter verkrijging van 

goedkeuringen ten behoeve van aflossingen van kapitaal en beleggingen, 1909 - 
1947.  1 omslag 

 
 134 Akte van schuldbekentenis van Jan Willem Bronneberg wonende te Jabeek ten 

gunste van de kerkfabriek Merkelbeek, 1910, 2 juni.  1 stuk 
 
 135 Akte van schuldbekentenis van Jan Mathijs Dominicus Bruls ten gunste van de 

kerkfabriek Merkelbeek, 1910, 2 juni.  1 stuk 
 
 136 Onderhandse akte van schuldbekentenis van het R.K. Kerkbestuur ten gunste van 

Maria Lenssen en ten gunste van Mathias Jeurissen, 1916, 1917.  2 stukken 
 
 137 Akte van schuldbekentenis van de Kerkfabriek ten gunste van derden, vnl andere 

instellingen., 1915 - 1954.  1 omslag 
 
 138 Akte van nieuwe titel door Mathijs Joseph Buijsen, wonende te Schinnen ten 

gunste van de kerkfabriek, 1928, 31 augustus.  1 stuk 
 
 139 Stukken betreffende een lening van het Beambtenfonds van de Staatsmijnen groot 

f 15.000, 1935.  1 stuk 
 
 140 Akte van verkoop van onroerend goed en grond uit handen van de weldadige 

stichting Jan de Limpens te Amstenrade aan het kerkbestuur, 1948, 7 augustus.  1 stuk 
 
 141 Akte van verkoop van onroerend goed en grond uit handen van de weldadige 

stichting Jan de Limpens te Amstenrade aan het kerkbestuur, 1957, 18 december.  1 stuk 
 
 142 Akte van verkoop van bouwland uit handen van het kerkbestuur aan Dhr. J.J. 

Jeurissen, wonende te Merkelbeek, 1958, 17 december.  1 stuk 
 
 143 Akte van verkoop van onroerend goed en grond uit handen van Dhr. M.A.J. 

Kerckhoffs, woonachtig te Hulsberg aan het kerkbestuur, 1958, 17 december.  1 stuk 
 
 144 Akte van verkoop van onroerend goed en grond uit handen van het kerkbestuur 

aan de stichting St. Joseph te Hulsberg, 1964, 29 oktober.  1 stuk 
 
 145 Akte van verkoop van onroerend goed en grond uit handen van het kerkbestuur 

aan de gemeente Merkelbeek, 1965, 29 juni.  1 
 
 146 Stukken betreffende de verkoop van een klein stuk grond van de tuin der pastorie, 

1970.  1 omslag 
 
 147 Akte van verkoop van grond en onroerend goed uit handen van de kerkfabriek aan 

de heer H. Th. Clement, 1970, 26 mei.  1 stuk 
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 148 Stukken betreffende de ruilverkaveling en daarentengevolge van de 

wijziginsovereenkomsten van pachten, 1970 - 1974.  1 omslag 
 

4 Beheer van het vermogen 

 
 149-151 Registers van ontvangsten uit vaste goederen, renten, pachten en kapitalen, 

ookwel stokregisters genoemd 3 delen 
 149 1752 - 1968 1 deel 
 150 1823 - 1900 1 deel 

N.B. Met alfabetische lijst 
 151 1872 - 1903 1 deel 

 
 152 Akte houdende opgaaf van de verklaringen der rentmeesters van de parochie 

Merkelbeek inzake de door hun geïnde pachtgelden, 1721.  1 stuk 
 
 153 Rekeningen van de kerkrenten ontvangen door de kerkmeesters der parochie, 

1774, 1775, 1778, 1782, 1783, 1787, 1790, 1791, 1794, 1797.  1 
 
 154 Lijst houdende vermelding van de opbrengsten uit verschillende 

pachtovereenkomsten, ca. 1780.  1 katern 
 
 155 Lijst houdende vermelding van de betaling der verschillende pachtsommen, 1778 - 

1808.  1 katern 
 
 156 Staat houdende opgaaf van betalingen "van den Pastorije Pagt", ca. 1805.  1 stuk 
 
 157 Concept van een brief van de kerkmeester van Merkelbeek gericht aan de 

gouverneur van de provincie Limburg inzake de staat der renten over de kerkelijke 
goederen, 1807.  1 stuk 

 
 158 Lijst houdende vermelding van achterstallige pachtgelden verschuldigd door "den 

onderste Hoff" te Merkelbeek aan de kerkfabriek, [1826].  1 stuk 
 

3 Financiën 

 

1 Begrotingen 

 
 159-171 Begrotingen 

 159 1804 1 omslag 
 160 1805 1 omslag 
 161 1808 1 omslag 
 162 1814 1 stuk 
 163 1815 1 stuk 
 164 1816 1 stuk 
 165 1817 2 stukken 
 166 1818 1 stuk 
 167 1821 2 stukken 
 168 1822 2 stukken 
 169 1823 1 stuk 
 170 1900 1 stuk 
 171 1901/1902, 1904/1905, 1905/1906, 1907/1908 1 omslag 
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2 Rekeningen en bijlagen 

 
 172-175 Rekeningen van inkomsten en uitgaven 

 172 1822 - 1825, 1827- 1829, 1831 (1822, 1824, 1831 in tweevoud) 1 omslag 
 173 1896, 1899, 1900 1 omslag 
 174 1901/1902, 1904/1905, 1905/1906, 1907/1908, 1910/1911 1 omslag 
 175 1970 - 1974 1 omslag 

N.B. Voor 1972 met bijbehorende balans , voor 1974, enkel de balans 
 
 176-180 Bijlagen bij de rekeningen, staten van inkomsten en uitgaven. 

 176 [1820], 1821 - 1825, 1827 - 1829 1 omslag 
 177 1836 - 1841, 1844 - 1846 1 omslag 
 178 1847 - 1849, 1854 - 1857, 1861, 1862 1 omslag 
 179 1872 - 1881 1 omslag 
 180 1901 - 1911 1 katern 

 
 181 Kwitanties en kostenopgaven van de inkoop van hosties (ostien) en kaarsen 

(kersen), 1775 - 1792.  1 omslag 
 
 182 Staat van inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 1897, 1905/1906, 1897, 1906. 

 2 stukken 
 
 183 Brief van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg inzake 

tekortkomingen in de gemeentelijke begroting ten aanzien van het kerkbestuur te 
Merkelbeek, 1900, 5 oktober.  1 stuk 

 

3 Boekhouding 

 
 184-185 Grootboeken 

 184 1902 - 1934 1 deel 
 185 1934 - 1948 1 deel 

 
 186-189 Kasboeken 

 186 1835 - 1902 1 deel 
 187 1901 - 1948 1 deel 
 188 1960 - 1964 1 deel 
 189 Kasboek inzake de geïnde collecten, 1945 - 1975 1 deel 

 

4 Personeel 

 
 233 Concept van een brief van het gemeentebestuur van Merkelbeek inzake de 

maatregelen ter betaling van het tractement van de koster dat uitblijft ten gevolge 
het foutief invullen van de staat van de gemeentelijke begroting., 1825, 11 januari.  1 stuk 

 

5 Overige taken 

 

1 Algemeen 
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 191 Stukken betreffende grenswijzigingen o.a. door vorming van het rectoraat te 
Brunssum, 1946 - 1964.  1 omslag 

 
 192 Kasboek van het Jeugdhuis te Merkelbeek, 1959 - 1964.  1 stuk 
 

2 R.K. Lager onderwijs 

 

Organisatie 

 
 193 Stukken betreffende de juridische positie en bestuursvorm voor het bestuur der 

lagere school, 1946 - 1973.  1 omslag 
 

Gebouwen 

 
 194 Stukken betreffende de bouw van een R.K. bijzondere school te Merkelbeek, 

1916.  1 stuk 
 
 195 Staat houdende opgaaf van roerend en onroerend goed van de lagere school, 

1918, 29 januari.  1 stuk 
 
 196 Stukken betreffende bouw, verbouw en inboedel van de lagere schoolgebouwen, 

de onderwijzerswoning en het gymlokaal, 1921 - 1964.  1 omslag 
 
 197 Brief van het kerkbestuur aan de bisschop van Roermond inzake de vestiging van 

zusters van Hulsberg teneinde een bewaar en naaischool en een groene kruis 
organisatie te starten, 1924, 26 maart.  1 stuk 

 

Personeelsaangelegenheden 

 
 198 Register houdende inschrijvingen van onderwijzend personeel van de bijzondere 

lagere school St. Joseph met aantekeningen van diplomering, salariering en 
pensioengrondslagen., 1922 - 1930.  1 deel 

 
 199 Register houdende inschrijvingen van onderwijzend personeel van de bijzondere 

lagere school St. Joseph met aantekeningen van diplomering, salariering en 
pensioengrondslagen., 1931 - 1958.  1 deel 

 
 200 Stukken betreffende salariëring, aanstelling en ontslag van onderwijzend 

personeel, 1931 - 1973.  1 omslag 
 
 201 Stukken betreffende aanmelding bij pensioenfonds en afdracht van 

pensioenbijdragen van het onderwijzend personeel, 1935 - 1960.  1 omslag 
 
 202 Stukken betreffende de vaststelling en betaling van de overheidsvergoeding aan 

de R.K. lagere school ten behoeve van gebouwenonderhoud, inboedel- en 
lesmateriaalaanschaf, 1936 - 1971 .  1 omslag 

 

Financiën 

 
 203 Stukken betreffende een lening aangegaan door het gemeentebestuur van 

Merkelbeek tot het dekken der kosten van het lager onderwijs, 1882 - 1883.  1 omslag 
 
 204 Grootboek van de R.K. bijzondere lagere school St. Joseph, 1916 - 1933.  1 deel 
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 205 Grootboek van de R.K. bijzondere lagere school St. Joseph, 1934 - 1947.  1 deel 
 
 206 Stukken betreffende de exploitatie van de R.K. St. Jozefschool met bijbehorende 

staten per jaar opgemaakt, 1948 - 1962.  1 pak 
 
 207-210 Kasboek van de Parochiale Schoolvereniging Merkelbeek, 1922 - 1929.  4 delen 

 207 1922 - 1924 1 deel 
 208 1929 - 1948 1 deel 
 209 1943, 1948 - 1958 3 delen 
 210 1958 - 1963 1 deel 

 
 211 Jaarrekening van de inkomsten en uitgaven (1956 - 1961) en begroting (1962) van 

de R.K. bijzondere lagere school St. Joseph, 1956 - 1962.  1 omslag 
 

3 Gedeponeerde archieven 

 

1 Parochiaal comité der st. Radboudstichting 

 
 212 Jaarverslagen houdende een overzicht van opbrengsten uit diverse bijdragen, 

1930 - 1933.  1 omslag 
 

2 Comité Eeuwfeest parochiekerk 

 
 213 Overzichten van inkomsten en uitgaven van het comité Eeuwfeest Parochiekerk, 

1979.  1 omslag 
 
 214 Kennisgevingen en besluiten van het college van B&W der gemeente Merkelbeek 

inzake afgegeven vergunningen op de drank- en horecawet en op de wet op de 
kansspelen ten behoeve van het comité Eeuwfeest Parochiekerk, 1979.  1 omslag 

 

3 Weldadige stichting J . de Limpens 

 
 215 Verslag van de jaarvergadering van de beheerders der stichting, 1949.  1 omslag 
 
 216 Staten houdende opgaaf van namen van personen die in aanmerking wensen te 

komen voor een begunstiging uit het studiefonds, 1911 - 1917, 1932.  1 omslag 
 
 217 Divers stukken betreffende de aanvraag en afrekening van begunstiging uit de 

stichting , 1918.  1 omslag 
 

4 Stukken waarvan het verband met de archiefvormer niet blijkt 

 
 218 Register houdende inschrijvingen van akten van scheiding en deling opgemaakt 

door de landmeter., 1781 - 1786.  1 deel 
 
 219 Afschrift van de gestelde voorwaarden door het ondertribunaal te 's 

Hertogenbosch inzake de verkoop van een "behuijsinge met aenkleven" gelegen 
te Brunssum op de Bijs., 1796, februari 17.  1 stuk 

 



 18

 220 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gemeente Merkelbeek, An XI 
(1802/1803), An XII (1803/1804), 1807, 1810 - 1812, 1815 - 1832, 1833 - 1839, 
1843 - 1844 (1826, 1833, 1838 in tweevoud).  1 omslag 

 
 221 Besluit van de commissaire-liquidateur inzake de betaling aan de gemeente 

Merkelbeek inzake de levering van diensten en goederen aan oorlogstroepen, met 
bijbehorende kwitantie., 1816, 24 juli.  2 stukken 

 
 222 Concept van een repertorium op de notariele akten van Notaris J.A. Lienaerts, 

1820.  1 katern 
N.B. Dit is een concept getuige het feit dat het repertorium over dit jaar aanwezig is bij het Rijksarchief 
te Limburg 

 
 223 Akte van schuldbekentenis door Matthis schobben ten gunste van Maria Sibilla 

Joosten, 1826, 4 juli.  1 stuk 
 
 224 Akte waarin een overeenkomst wordt gesloten tussen Madgteld Mesiks, 

echtgenote van Arnoldus Dohmen en Bernard Hendrik Wegman inzake de 
afbetaling van een langlopende schuld, 1827, 1 juni.  1 stuk 

 
 225 Verzoek van Paulus Mannes, gericht aan de bisschop te Roermond (?) inzake het 

verzoek tot vrijstelling van dienstplicht, 1876, 10 maart.  1 
 
 226 Akte van schuldbekentenis van Pieter Joseph Hautvast en gunste van Mathijs 

Joseph Kribs, 1877, 25 januari.  1 stuk 
 
 227 Akte's van verkoop van diverse stukken bouwland aan Jan Mathias Krips, 

wonende te Merkelbeek, 1870, 1881.  2 stukken 
 
 228 Testament van Karel de Limpens waarin deze een jaargetijde sticht in de kerk te 

Oirsbeek en een legaat nalaat aan de weldadige stichting Jan de Limpens., 1887, 
6 juni.  1 stuk 

 
 229 Uittreksels uit de kadastrale legger, verklaringen van onbezwaardheid en taxaties 

van grond en onroerende goederen, niet meer te herleiden naar enige lening of 
kapitale belegging, 1843 - 1921.  1 omslag 

 

5 Documentatie 

 
 230 Foto's van het kerkgebouw, de kerkklokken, het interieur, het altaar en de pastorie, 

ca. 1950.  1 omslag 
 
 231 "Christelijke onderwijzingen en gebeden getrokken uyt de heylige Schrifture, den 

Missael en de heylige Oude Vaders", 1776.  1 deel 
N.B. Gedrukt te Gent, 19e druk 

 
 232 "Catholijk missieboek of inleiding tot eenen christelijken levenswandel , Uitgave 

van de redemptoristen op basis van de geschriften van de H. Alphonsus de 
Liguori, 1843.  1 deel 
N.B. Gedrukt te Gulpen 

 

6 Voor vernietiging in aanmerking komende stukken 

 
 233 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen alsmede kwitanties, 1933 - 
1970.  1 omslag 

 



 19

 234 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 
en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1918 - 1974.  1 omslag 

 
 235 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1931 - 1947.  1 pak 
 
 236 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1944 - 1951.  1 pak 
 
 237 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1952 - 1957.  1 pak 
 
 238 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1964 - 1971.  1 pak 
 
 239 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1958 - 1967.  1 pak 
 
 240 Kas, bank en girostukken van het jeugdhuis, niet aangaande bouw, verbouwing, 

groot onderhoud en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen , 1948 - 
1971.  1 pak 

 
 241 Kas, bank en girostukken van de kleuterschool niet aangaande bouw, verbouwing 

en/of groot onderhoud , 1956 - 1964.  1 pak 
 
 242 Kas, Bank en giro- en grootboeken van de RK bijzondere lagere school St. 

Joseph, 1956 - 1963.  1 pak 
 
 243 Stukken betreffende de verlening van een vergunning tot het schenken van zwak-

alchoholische dranken ten behoeve van het jeugdhuis, 1921 - 1969.  1 omslag 
 
 244 Facturen, rekeningen en staatjes van gecollecteerde gelden, opgenomen in 

algemene overzichten, 1979.  1 omslag 
 
 245 Circulaires (drukwerk) van het bisdom Luik en Roermond gericht aan alle tot dat 

bisdom behorende parochies, 1830 - 1971.  1 omslag 
 
 246 Stukken betreffende over verzekeren tegen brand en stormschade van het 

kerkgebouw en van de inboedel van de kerk en pastorie, alsmede enkele polissen 
en inventarissen tbv de polis, 1912 - 1982.  1 pak 

 
 247 Kwitanties van geschonken gelden voor het "Fonds Nieuwe Kerken ", 1955 - 1961. 

 1 omslag 
 
 248 Circulaires van de Liturgische centrum Roermond, 1960 - 1975.  1 omslag 
 
 249 Circulaires van het RK Centraal Bureau voor onderwijs en opvoeding en het 

Ministerie van Onderwijs, alsmede staten van betaling ingevolgde de ziektewet, 
1934 - 1960.  1 pak 

 
 250 Stukken betreffende salarisberekeningen en salarisuitbetalingen van onderwijzend 

personeel, 1936 - 1964.  1 pak 
 
 251 Circulaires van o.a. het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen en 

het RK centraal bureau voor onderwijs en opvoeding over verschillende 
onderwerpen alsmede enkele kennisgevingen van uitbetaling van voorschotten op 
salaris van onderwijzend personeel. 1 
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4 Bijlage 1, Lijst van pastoors. 
1632 - ? Johannes 
Halmars  

   

ca. 1660 - 1700 Joannes Boors 
1700 - 1733 Conradus Cremers 
1733 - 1766 Joannes Hermanus Renerts 
1766 - 1796 Henricus Daemen 
 
1803 - 1819 Gaspar Pijls 
1834 - 1844 Jan Mathias Nelissen 
1844 - 1880 Paulus Josephus Goossens 
1880 - 1886 Hendrik Hubert Kallen 
1886 - 1894 Gerard Hubert Fouquet 
1894 - 1896 Jan Hendrik Sijstermans 
1896 - 1901 Joseph Maria Alexander de Wever 
1901 - 1910 Wilhelmus Dominicus Meens 
1910 - 1918 Hubertus Josephus Keijbets 
1918 - 1922 Maria Hubert Willem Hermans 
1922 - 1928 Jan Matthijs Kerckhoffs 
1928 - 1934 Josephus Gerardus Johannes Ignatius Krijn 
1934 - 1945 Ludovicus Hubertus Lipperts 
1945 - 1970 Marie Hubertus Pierre Hustinx 
1970 - 1981 Pierre Jozef Wilms 
1981 - 1984 Jan Willem Verrijt 
1984 - 1987 Servatius Gertrudis Wilhelmina Hamers 
1988 - 1999 Antoine Johannes Theodorus Wassenberg 
1999 - heden Hubertus Sietse Joseph Adema   


